
 

Politiecontroles: niet voor iedereen zoals gewenst! 

Ik wil jullie even laten kennismaken met de moeilijkheid van de poli-

tietaken in deze tijden. Een politieagente getuigt anoniem hoe het er 

soms aan toe gaat: lees haar frustraties maar even mee! 

Ik ben werkzaam in een zone in de grensregio. Door de Corona- en 
grenscontrole is de werkdruk werkelijk gestegen. Mijn collega’s ge-
ven het beste van zichzelf. Toch merk ik op sociale media dat er 
goedbedoelde, minder goedbedoelde, en ronduit rancuneuze com-

mentaren onze richting uitkomen, zowel van burgers als van politici. Ik weet dat reageren op com-
mentaren verspilde energie is, maar ik voel mij geroepen dit toch te doen. Hier enkele veel voor-
komende reacties: 

1) 'Boetes van 250€! De flikken hebben weer geld geroken.' Inderdaad, we hebben geld geroken. 
En al dat geld steken we in een pot en daar gaan we een grote barbecue mee houden als deze 
crisis achter de rug is... Mensen, verzin toch eens een originele commentaar, deze slagzin hebben 
jullie al tientallen jaren in verband met het flitsen gebruikt. Besef nu toch eens dat dit gaat om 
veiligheid, niet om dat geld. De mens is nu eenmaal geprogrammeerd, zoals alle andere dieren, 
om slecht gedrag af te leren door er een negatief gevolg aan te verbinden... 

2) 'Ik ken de regels, maar als ik wil (voeg hier een niet essentiële verplaatsing naar keuze in) kan 
dat toch best.' Net als 99,99% van het leven gaat ook dit niet alleen om jou! De wereld stopt niet 
bij jou en ook jij kan anderen besmetten, zonder dat je ooit gaat weten dat dit is gebeurd. Onze 
grootvaders gaven ze een geweer en een helm om te strijden voor de goede zaak. Het enige wat jij 
moet doen is een paar simpele regels volgen. Als je u "opgesloten" voelt, dan raad ik u aan om na 
deze crisis eens een bezoek te brengen aan het Fort van Breendonk... Dit brengt ons naadloos bij 
de volgende opmerking. 

3) 'We zijn een politiestaat aan het worden.' Neen, dat zijn we niet! En als je denkt van wel heb je 
niet goed opgelet. In India slaan ze je met een stok terug naar binnen, de president van de Filipij-
nen heeft opdracht gegeven om op burgers te schieten... Hier krijg je een voorstel om een boete 
te betalen. Ben je niet akkoord en betaal je de boete niet, dan wordt je gedagvaard. Je mag dan 
aan een rechter gaan uitleggen waarom jij speciaal bent en waarom jij wel mag wat anderen niet 
mogen... Succes! Tenzij je liever toch de stokslagen hebt... 

4) 'De politie draagt geen masker en ze zitten samen in de auto, dus ze respecteren de “social 
distancing” niet.' Ten eerste zouden de meeste politiemensen wel een masker willen dragen, maar 
er zijn zones en diensten die er geen hebben. Het is namelijk zo dat het belangrijk is dat de ver-
pleegkundigen en dokters eerst van maskers worden voorzien. Er is beterschap in zicht met een 
levering van mondmaskers, dus even geduld nog... Ten tweede is de politie een essentiële sector 
waar de regels van “social distancing” niet kunnen en moeten toegepast worden. Dit heeft deels 
met veiligheid te maken. Organisatorisch is het ook niet steeds mogelijk om iedere “flik” een apart 
vervoermiddel te geven. Als je dit niet snapt hoop ik van harte dat de brandweer de “social distan-
cing” regels respecteert als ze je huis moeten komen blussen of je uit een autowrak moeten ko-
men bevrijden. Vervolgens mag je dan overgebracht worden naar een ziekenhuis waar je wordt 
geopereerd door 1 chirurg met assistentie van, op veilige afstand, 1 verpleegkundige. 
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5) 'Ik ben jong en dus is de kans dat ik er ziek van wordt is klein.'/'Ik kan mijn pubers toch niet de 
hele tijd binnen houden?'  Zie punt 2: Als jij vindt dat jouw uitstapje om te gaan chillen met je 
maatjes zo belangrijk is, weet dan dat ze jou waarschijnlijk wel gaan kunnen redden als je toch 
ernstig ziek zou worden van het virus. Maar weet ook dat het bed waarin jij dan ligt onnodig is 
gevuld en dat een oudere persoon (je ouders, grootouders) niet geholpen gaan kunnen worden. 
Cru gezegd omdat jij koppig bent, is men niet in staat om iemand anders te behandelen. Maar 
wees gerust; in de pers zal men het vooral hebben over hoe het toch maar kan dat een jongere 
toch ernstig ziek is geworden. Die andere persoon die ze niet hebben kunnen helpen zal gewoon 
deel uitmaken van de statistiek... 

Dit moest er even uit...  (anonieme getuigenis van politievrouw) 

Onze economie "om zeep" in gezegden 
Hoe kan het goed gaan met onze economie als :  

de tabakshandelaar de sigaar is, de bakker zijn brood niet meer verdient, de herenmode de das is 

omgedaan, de lampenverkopers de toekomst duister in zien, de scheepvaart de wind uit de zeilen 

is genomen, de timmerman niet meer weet van welk hout pijlen te maken, de houthakker het 

bijltje er bij neergelegd heeft, de horlogemakers de tijd willen terugzetten, de confectie-industrie 

er een mouw moet aan passen, de tuinders knollen voor citroenen hebben gekocht, de 

binnenschippers aan lager wal geraakt zijn, de chauffeurs de macht over het stuur kwijt geraakt 

zijn, de wegen aan belasting bezweken zijn, de badmeesters het hoofd niet meer boven water 

kunnen houden, de bierbrouwers uit een ander vaatje moeten tappen, in de bioscopen het doek 

gevallen is, de kwekers op zwart zaad zitten, de schoorsteenvegers uit hun dak gaan 

de stratenmakers op straat staan, de mijnbouw zijn eigen graf graaft, de NMBS het spoor bijster is, 

de luchtvaartmaatschappijen uit de lucht vallen, de metselaars in de put zitten, de caféhouders 

het zat zijn, de kappers met de handen in het haar zitten, de boeren uit het veld geslagen zijn, de 

helderzienden het niet meer zien zitten...… alleen bij de wapenindustrie zit er nog schot in de zaak 
(ingezonden door Frank Couscheir, Kon.Astridlaan) 

Vrijwillige brandtorenwachter vertelt! 
Naar aanleiding van de brand van 1976 wordt er gestart 
met de bouw van de brandtoren, dezelfde die er nu nog 
steeds staat. In 1981 wordt deze in dienst genomen. De to-
ren werd gebouwd door de gemeente Kalmthout en 
‘Waters en Bossen’ (nu ANB). De toren werd bemand door 
eigen arbeiders. 
Door bezuinigingen moest er beroep gedaan worden op 
vrijwilligers, via een samenwerking met de gemeente Kalm-
thout, brandweer en het agentschap voor Natuur en Bos. 
(ANB) 
Vele inwoners Kalmthout en omstreken meldden zich aan 
om een steentje bij te dragen, “nooit meer zo’n brand op 
‘onze’ Heide” was het moto. Doel was om vanaf maart tot 
oktober de brandwachttoren te bemannen tijdens brandge-
voelige perioden. Een eerste uitkijk op de heide, om bij 
eventuele rookontwikkeling een melding te geven aan de 
brandweer (Kalmthout/Wuustwezel) en de locatie van de 
eventuele brandhaard, samen met hen, te ‘pinpointen’. 
Het gaat daarbij om een snelle detectie en vooral ook om 
een juiste lokalisatie van een beginnende brandhaard te 

bepalen. Als brandweerdiensten er immers niet in slagen een beginnende brand “klein” te 



houden, dan kan die uitgroeien tot een onbeheersbare natuurbrand met catastrofale gevolgen. 
Sinds de opstarting van de vrijwillige brandtorenwacht zijn er al enkele ‘kleine’ incidenten geweest, 

maar door de snelle interventie van het team van vrijwilligers hebben we dit snel kunnen 
aanpakken en beperken tot een ‘vuurtje’. 
Dank aan alle vrijwilligers, de brandweer en de mensen achter de schermen van het Agentschap 
voor Natuur en Bos. 
Randinfo:  
Grote branden op de Kalmthoutse Heide: 

 Juli 1976  
In de zomer van ´76 (7 & 8 juli) werd door een brand in het natuurreservaat ± 120ha 
vernietigd.  

 April 1996: 
Tijdens de lente van ´96 (21 april) werd door een felle brand 400ha vernietigd.. 

 1997: 
In ´97 werd het meest gekende deel van de Heide getroffen door een felle (± 30 ha gingen 
in de vlammen op). 

 mei 2011  
Ongeveer 600 hectare heide ging in de vlammen op. Het is de eerste keer dat zo'n 
oppervlakte verloren gaat. Het vuur hield vooral huis in de droge en natte heide, die allebei 
Europees beschermde habitattypes zijn. 

Alle vrijwilligers zijn enorm gemotiveerd om dit uniek natuurgebied te behouden, te verzorgen en 
zeker brandvrij te houden. 
(artikel ingezonden door Tom Geybels, zelf vrijwillige brandwachter op de toren) 

Rijke families in Heide 

 

(het vroegere boswachtershuisje in de wijk Dennendael) 

Bij de aanvang van de 20e eeuw heeft de van oorsprong Brusselse “Paridant dynastie” gedeeltelijk 

in de randbossen van Kapellenbos maar voornamelijk in Heide Kalmthout, bij wijze van investe-

ring, een groot domein in eigendom verworven. Op Kalmthouts grondgebied strekt de landeigen-

dom zich uit tussen de grens met Kapellen, de Leopoldstraat en de aanzet van de Bezemheide. De 



Kalmthoutenaren noemen de eigendom van bij de aanvang “Parifart”,naar de twee families die in 

oorsprong het grootste deel van Dennendael en omgeving in hun bezit hebben gehad, namelijk de 

families PARIDANT en GOFFART. Stamvader Victor Paridant, een notabele Brusselaar, heeft een 

buitenverblijf, oorspronkelijk bedoeld als jachtpaviljoen, eigenlijk op het grondgebied van Kapel-

lenbos gehad, meer bepaald aan de andere kant van de grensstraat die nu de Prins Albertlei is. 

Vandaag verblijven daar de broeders van het Christelijk Onderwijs. Hun residentie luistert nog 

altijd naar de historische naam “Parifart”. Dichter in de tijd, en dus beter bewaard in het geheugen 

van de oudere Kalmthoutenaren, liggen de namen VAN DAMME, BAREEL, LEQUIEME en SOVETS, 

allemaal aangetrouwde of aanverwante “Paridantstelgen”. Eerst de LEQUIEMES en daarna de 

SOVETS hebben in Dennendaal het landgoed ‘’Hof ten Oost’’ bewoond, waarvan de mysterieuze 

ruines die vandaag nog altijd in de Missiehuislei te bezichtigen zijn achter een oude rododendrom-

haag met een pracht van een ven. De VAN DAMMES zijn er gehuisvest geweest in het thans ver-

dwenen ‘’Kapelhof’’ en achteraf “Le Nid d’Aiglon”. Deze was vroeger gesitueerd aan de Kapellen-

steenweg achter het Drie Boomkenskapelleke van Heide en voor de vijver, dus hoek Kapellen-

steenweg en Beauvoislaan.  LE NID D’AIGLON:   Dus vroeger Kapelhof en woonst van de familie 

VAN DAMME  (Nu in de volksmond nog altijd ‘’het goed van Van Damme’’. Vanaf 1933 stoomden 

Joodse studenten toe uit Polen, Duitsland en natuurlijk ook uit Belgie. Naast godsdienstige onder-

werpen kregen de studenten tevens een  beroepsopleiding in de diamantsector. Sommigen ver- 

bleven in het internaat , LE NID D’AIGLON. Met het oorlogsgebeuren vertrokken de joodse mensen 

en maakte het gebouw zich op voor de volgende bestemming.   Het werd een school waar de 

voertaal en het onderwijs Frans was. Veel kinderen uit Heide, nu prille 70-tigers hebben daar 

Franstalig onderwijs gevolgd. 
(bijdrage van Stan Wagemans) 

Foto van Stan Wagemans: 

 
Tussen 1907 en 1911 bouwden 5 Amsterdamse Joodse diamantairs 5 villa’s in de Nieuwstraat , de 

eerste huizen tussen het station en de duinen: Villa Heidevreugd bouwheer SALOMON KESNER, 

-Les Lilas bouwheer MOZES POLAK, -Bos en Hei bouwheer Henri Waalwijk een Nederlander, 

-Diamantair- later KORNREICH., -Jeanne d’Arc bouwheer SALOMON ENGLANDER, -Windoord 

bouwheer MAURICE ENGLANDER. Deze huizen hebben er 20 jaar alleen gestaan. 

 



Applaus voor onze gezondheid- en veiligheidswerkers! 

 
Ook wij delen deze mening. In Heide applaudisse-

ren verschillende mensen om 20u ’s avonds. Als je 

een tochtje maakt door Heide zie je op vele plaat-

sen witte vlaggen hangen, al of niet aangevuld met 

tekst. Ook de parochie doet mee door alle dagen 

om 20u de klokken te laten luiden! 

Er moet bestendig aandacht blijven voor al deze 

mensen die ons helpen de crisis op de meest aan-

gename manier door te komen, een bedankje is om 

die reden zeker op zijn plaats! 

  

Een zalig Paasfeest! 
Nu zondag vieren we Pasen, de voorbije jaren was dit voor heel veel mensen een drukke zondag. 
De Katholieke mensen houden hun Pasen, veel families komen samen, kleinkinderen komen 
paaseieren rapen, het paasbrood wordt aangesneden, en zoveel meer gewoonten en tradities. In 
2020 zal dit voor het eerst anders zijn, bijeenkomsten kunnen nu even niet meer, bejaarden en 
eenzame mensen moeten deze dag zonder familie doorbrengen, enz…. 
Toch mogen we niet vergeten dat Pasen van oudsher het feest van de hoop is. Laat ons nu zondag 
daaraan denken en proberen alles wat hoopvol te bekijken. We kregen reeds de eerste mooie 
dagen, de zomer staat voor de deur, de corona-crisis bereikt een platform en weldra zal de curve 
dalen voorspellen de virologen. Hoopvol wachten op een betere tijd! 

Zalig paasfeest voor iedereen! 

    
 

 
 

 


